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Către, 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

Domnului Ministru Adrian-Ionuț CHESNOIU 

Apicultura, un sector agricol cu tradiție istorică în România, este supusă în ultimii 

ani la provocări deosebite. Urmările acestor fenomene afectează an de an familiile de albine 

și  veniturile obținute, determinând astfel scăderea interesului apicultorilor sau a celor 

pasionați de această activitate. 

Albina a rămas astăzi cel mai important factor polenizator fiind responsabilă de 

obținerea a peste o treime din alimentele pe care le consumăm și în același timp de 

polenizarea a peste 80% din plantele cultivate, asigurând creșteri mari de producție în 

sectorul vegetal. Prin activitatea sa, albina reprezintă un factor de echilibru în natură, în 

menținerea și dezvoltarea biodiversității. 

Caracterul intensiv și industrial pe care l-a căpătat agricultura a determinat pierderi 

mari de familii de albine și modificarea în defavoarea albinei a arealului melifer apicol. 

Chimizarea și tratamentele fitosanitare generează an de an depopulări și mortalități 

însemnate contribuind astfel la suplimentarea cheltuielilor alocate pentru refacerea 

șeptelului. Efectivul crescut de familii de albine pe care îl are România în prezent, se 

datorează exclusiv profesionalismului apicultorilor, care prin eforturi financiare deosebite 

reușesc să mențină și chiar să crească ușor acest efectiv. 

Schimbările climatice extreme: temperaturi scăzute, îngheț și ploi în perioada de 

primăvara, seceta excesivă și temperaturile extrem de ridicate din timpul verii, atât la nivel 

național dar și European, nu au asigurat în ultimii ani producții rentabile în acest sector. 

Cheltuielile făcute de către apicultori pentru hrănirea familiilor de albine pe tot parcursul 

anului, au dus la creșterea cheltuielilor și transformarea acestui sector în unul nerentabil. 

Date fiind aceste condiții, astăzi, apicultorii români sunt obligați să facă an de an 

demersuri pentru obținerea de sprijin financiar (ajutor de minimis), pentru supraviețuirea 

familiilor de albine și menținerea activității în acest sector.  

Prin Programul Național Apicol, se asigură sprijin financiar doar pentru aproximativ 

22% din numărul total de apicultori, care dețin între 23-25% din efectivul de familii de 

albine. În acest context, marea majoritate a apicultorilor rămân fără acest sprijin, 

așteptând ajutor din partea Guvernului. 

Pentru a compensa toate aceste provocări, Asociația Crescătorilor de Albine din 

România solicită acordarea prin Programul Național Strategic a unui sprijin financiar direct 

pe familia de albine, de 20euro / familie, care să compenseze parțial activitatea de 

polenizare, dar și să asigure în același timp o finanțare sigură, continuă, a familiilor de 

albine. 

Cu deosebit respect, 

Președinte, 

Ioan FETEA 
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